
REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOLUMUL LXI, NR. 1, AN 201596

CHIRURGIE ORODENTARĂ18
RETROSPECTIVĂ DIN LITERATURĂ PRIVIND GREFELE 

OSOASE AUTOGENE MAXILO-MANDIBULARE
Autogenous maxillary and mandibular bone grafts – review of the literature

Asist. Univ. Dr. Alexandru Poll1, Asist. Univ. Dr. Dan Ionuţ Sălăvăstru1, Asist. Univ. Dr. Roxana Ivaşcu1, 
Asist. Univ. Dr. Lavinia Buţincu2, Conf. Dr. Vanda Roxana Nimigean2, Prof. Dr. Victor Nimigean1

1Disciplina Anatomie, Facultatea de Medicină Dentară, 
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“, Bucureşti

2Disciplina Reabilitare Orală, Facultatea de Medicină Dentară, 
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“, Bucureşti

Adresă de corespondenţă:
Conf. Dr. Vanda Roxana Nimigean, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“, Str. Dionisie Lupu nr. 37, Bucureşti
E-mail: vandanimigean@yahoo.com

REZUMAT
Acest studiu reprezintă o revizuire a literaturii de specialitate actuale pentru evaluarea grefelor autogene 
intraorale, utilizate pentru augmentarea osoasă în implantologia orală, pentru realizarea căruia au fost parcurse 
382 de rezumate de lucrări ştiinţifi ce, 71 de articole integrale de specialitate şi 9 cărţi de specialitate, dintre care 
113 au fost incluse în referinţele bibliografi ce. 
Zona situată înapoia celui de-al 3-lea molar inferior, zona vestibulară posterioară a corpului şi zona simfi zară 
de la nivelul mandibulei reprezintă ariile cele mai utilizate pentru grefe autogene intraorale de tip bloc osos.
În cazul în care cantitatea de os care urmează să fi e recoltată este considerată sufi cientă, mandibula ar trebui 
să fi e prima alegere pentru grefe autogene în implantologia orală.

Cuvinte cheie: grefă autogenă, implantologie orală

ABSTRACT
This study is a review of the specialised literature regarding the intraoral autogenous bone grafts used in oral 
implantology. 382 abstracts of scientifi c papers, 71 full-text scientifi c articles and 9 specialized books, out of 
which 113 included in the references, were studied.
The area behind the mandibular third molar, the posterior buccal area of the mandible body and the mandibular 
symphysis are the most frequently used sites for intraoral block bone harvesting. 
The mandible should be the fi rst choice in the intraoral donor site selection for peri-implant augmentation, if the 
quantity of bone that is going to be harvested is considered to be enough.
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INTRODUCERE

Istoria grefelor osoase autogene începe din se-
colul al XIX-lea, în prezent utilizarea grefelor 
osoase autogene reprezentând standardul de aur 
pentru augmentarea crestelor alveolare edentate în 
implantologia orală. (1)

Atunci când se impune creşterea volumului osos 
alveolar, această procedură este esenţială în faza 
pre i mplantară, literatura de specialitate prezentând, 
în acest sens, numeroase situaţii care necesită trata-

mentul defi citului osos din punct de vedere volu-
metric. Atrofi a şi resorbţia osoasă postextracţională 
reprezintă cele mai frecvente cauze ale defi citului 
osos, iar aceasta presupune mai multe posibilităţi 
de tratament, dintre care grefarea osoasă este o 
procedură frecvent utilizată.

Grefele osoase autogene au o serie de avantaje 
majore, cum ar fi  potenţialul lor osteogenic, re zis-
tenţa mai mare la resorbţia şi atrofi a osoasă ori zon-
tală, posibilitatea de a fi  utilizate pentru a corecta 
defecte osoase mai mari, elimină posibilele reacţii 
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imune şi sunt osteoinductive, osteoconductive şi 
os teogenetice. (2)

Grefele osoase intraorale reprezintă o sursă con-
venabilă şi acceptabilă de os autogen pentru recons-
trucţia alveolară, datorită originii emgiologice co-
mune şi morbidităţii lor mai reduse. (3)

Totuşi disponibilitatea grefelor autogene, re-
sorbţia osoasă, care de cele mai multe ori este im-
previzibilă, necesitatea celei de-a 2-a intervenţii 
chi rurgicale (inserarea implanturilor dentare), com-
plicaţiile de la nivelul zonei donoare şi volumul, 
uneori insufi cient, al osului disponibil, au repre-
zentat cauzele care au adus în discuţie şi alte alter-
native terapeutice.

SCOP

Acest studiu a fost proiectat pentru a obţine o 
per spectivă reală privind utilizarea grefelor auto-
gene maxilo-mandibulare. Ca şi obiective specifi ce 
ale acestui studiu putem menţiona revizuirea lite-
raturii de specialitate actuale cu privire la evaluarea 
biocompatibilităţii, siguranţei şi morbidităţii auto-
grefelor maxilo-mandibulare folosite pentru aug-
men tarea osoasă în implantologia orală. 

MATERIAL ŞI METODĂ

Acest studiu reprezintă o revizuire a literaturii 
de specialitate, în acest sens fi ind parcurse 382 de 
re zumate de lucrări ştiinţifi ce, 71 de ar ticole inte-
grale de specialitate şi 9 cărţi de spe cia litate, 113 
din totalul acestora fi ind incluse în acest studiu sub 
formă de referinţe bibliografi ce, dintre care vom 
nominaliza o mică parte.

REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Grefele osoase autogene pot fi  reprezentate de 
osul cortical sau de osul spongios, însă, de cele mai 
multe ori, în implantologia orală, se utilizează o 
combinaţie a celor două tipuri de os, grefa mixtă 
cortico-spongioasă. Grefele osoase autogene au 
avantajul că permit transferul celulelor osteogene 
la nivelul zonei receptoare. (4)

Grefele de os cortical au aplicabilitate limitată, 
ele necesită revascularizare şi pentru aceasta este 
obligatorie fi xarea lor rigidă la osul destinatar, de-
oarece orice micromişcare periclitează acest proces. 
Din aceste motive pot fi  utilizate doar ca şi grefe 
onlay, aceasta fi ind aplicaţia tipică pentru grefele 
de os cortical. (5)

FIGURA 1. Grefă de os cortical

Grefele de os spongios sunt utilizate pentru um-
plerea defectelor osoase mai mici sau pentru co rec-
tarea defectelor osoase din jurul implanturilor den-
tare, datorită capacităţii lor de a favoriza mai rapid 
vindecarea. Structura lor permite revascularizarea, 
creşterea celulară şi remodelarea osoasă. 

FIGURA 2. Structură de os spongios (4)

Grefele osoase cortico-spongioase au o utilizare 
frecventă în reconstrucţia crestelor alveolare eden-
tate, pentru că stratul cortical conferă rezistenţă. 
Aceste grefe ar putea fi  utilizate pentru a reface un 
defect osos de până la 5 cm, cu condiţia asigurării 
unui aport adecvat de sânge. De asemenea, necesită 
o fi xare rigidă la osul receptor, pentru a permite o 
vindecare adecvată. (6) 

FIGURA 3. Grefă cortico-spongioasă

Autogrefele osoase utilizate în implantologia 
orală pot fi  folosite în segmente de anumite di men-
siuni (cm) numite blocuri sau pot fi  utilizate sub 
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formă de particule mici (bone chips), obţinute prin 
frezarea fragmentelor de dimensiuni mai mari.

Diferenţele privind vindecarea, între mai multe 
tipuri de grefe cortico-spongioase, provenite din di-
ferite zone donoare, depind de arhitectura osoasă şi 
de raportul os cortical/os spongios, mai degrabă de-
cât de originea lor embriologică. (7)

Biologia grefelor osoase presupune două faze 
evolutive distincte: (2)

• faza I – de osteogeneză, presupune proli fe ra-
rea osteoblastelor şi formarea osului imatur;

• faza II – de osteoinducţie, caracterizată prin 
inducţia celulelor mezenchimale-stem pentru 
a produce os şi de osteoconducţie, care pre-
su pune formarea ososului de neoformaţie prin 
migrarea celulelor osteocompetente de-a lun-
gul vaselor sanguine.

Ciclul (re)modelării osoase presupune activarea 
osteoclastelor, resorbţie şi formare osoasă. Aceste 
me canisme se suprapun, iar înţelegerea lor permite 
clinicianului să facă selecţia cea mai potrivită pen-
tru o anumită alternativă terapeutică. O condiţie 
pre alabilă pentru ca o grefă osoasă să îşi în de pli-
nească scopul propus de clinician este vindecarea 
ei. Integrarea grefelor osoase la nivelul zonelor re-
cep toare presupune o fază de încorporare, una de 
în locuire şi una de modelare-remodelare. (8)

Factorii majori care pot afecta vindecarea gre fe-
lor osoase sunt reprezentaţi de: tipul materialului 
de grefă, factori locali biologici (cum ar fi  calitatea 
vas cularizaţiei), factori locali mecanici (cum ar fi  
stabilitatea şi încărcarea biomecanică), factori sis-
te mici (cum ar fi  calitatea nutriţei, diferiţi hormoni, 
medicamente, osteoporoza, infecţiile locale, fuma-
tul.

Succesul grefării osoase în implantologia orală 
depinde de mai mulţi factori, dintre care cel mai 
important este activitatea biologică a grefei.

Grefele autogene tuberozitare maxilare prezintă 
o vascularizaţie superioară grefelor autogene man-
dibulare; osul de tip cortical având, totuşi, o capa-
citate osteogenică redusă, revascularizarea va fi  
mult mai lentă faţă de grefele de os trabecular, iar 
ale gerea zonei donoare trebuie să aibă în vedere 
cantitatea şi calitatea de os necesară pentru refacerea 
volumului de os resorbit, cât şi accesibilitatea ei. 
De asemenea, grefele osoase intraorale au resorbţie 
minimă, revascularizare îmbunătăţită şi încorporare 
mai bună la locul de aplicare, comparativ cu grefele 
osoase extraorale. 

Ramul mandibular, zona situată înapoia ulti mu-
lui molar, zona vestibulară posterioară a corpului 
mandibular, zona simfi zei mentale sau toruşii man-
dibulari, atunci când există, sunt considerate zonele 

cele mai importante pentru grefe autogene de tip 
bloc osos. (Fig. 4) (2)

FIGURA 4. Zone mandibulare pentru grefe autogene:
1 – zona simfi zară; 2 – zona posterioară a corpului; 
3 – zona anterioară a ramului

Grosimea şi dimensiunea grefelor de la nivelul 
ramului şi corpului mandibular depind de anatomia 
locală, iar accesul chirurgical poate fi  limitat din 
cauza localizării posterioare a acestor zone. (9)

FIGURA 5. Grefă din zona posterioară a corpului 
mandibular (9)

În Tabelul 1, se observă o privire comparativă 
între grefele autogene de la nivelul mandibulei. (2)

TABELUL 1. Privire comparativă între grefele autogene de 
la nivelul mandibulei

Parametrul studiat Simfi za mentală
Zona posterioară 
mandibulară

Accesul chirurgical Foarte bun Destul de bun
Probleme esteti ce Mari Mici
Grosimea grefei Groasă Subţire 
Mărimea grefei > 1 cm3 < 1 cm3

Tipul de grefă Corti co-spongioasă Corti cală
Resorbţia grefei Minimă Minimă
Durere/edem 
postoperator

Moderate
Minime spre 
moderate

Afectarea ramurilor 
nervoase

Obișnuită Rară

Afectare dentară Obișnuită Rară 
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Zona tuberozitară este singura zonă recunos-
cută de specialişti care poate fi  folosită ca zonă do-
noare autogenă de os spongios de la nivelul maxi-
larului; totuşi, cantitatea osoasă de la acest nivel 
este destul de limitată.

Oasele cu origine embriologică şi dezvoltare in-
tra membranoasă, cum sunt oasele calvariei, maxi-
larele şi mandibula prezintă avantajul de a avea 
ratele de resorbţie scăzute, atunci când sunt utilizate 
sub formă de autogrefe, în raport cu oasele cu ori-
gine embriologică şi dezvoltare encondrală, aşa 
cum este osul iliac. (10)

Folosirea autogrefelor mandibulare pentru re-
cons trucţia defectelor alveolare maxilo-mandi bu-
lare se practică frecvent în implantologia orală, iar 
cea mai indicată procedură, acceptată de pacienţi, 

constă în utilizarea zonei retromolare, combinată 
cu extracţia ultimului molar. (11)

CONCLUZIE

Grefele autogene intraorale de tip bloc sau cele 
particulate sunt indicate pentru refacerea tuturor ti-
purilor de defecte osoase, orizontale şi verticale, 
par ţiale sau totale, care interesează procesul alve-
olar edentat.
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